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UCHWAŁA NR .................... 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach stanowiącego załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
i nadania mu statutu, z późniejszymi zmianami. 

Na podstawie: art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1668 z poźn.zm.), art. 8 ust. 1 i ust. 3, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 
z późn. zm.), § 49 ust. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa 
Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 2612), § 11 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XLVII/836/14 z dnia 22 września 2014 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu. 

§ 1. Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach stanowiący załącznik do Uchwały nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach i nadania mu statutu wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego: 

1)  Nr XXX/416/02  z dnia 24 czerwca 2002 r., 

2)  Nr XIII/128/03  z dnia 7 listopada 2003 r. 

3)  Nr XIX/175/04  z dnia 5 lipca 2004 r., 

4)  Nr XXVIII/475/09 z dnia 29 czerwca 2009 r., 

5)  Nr XIV/270/11  z dnia 5 grudnia 2011 r. 

6)  Nr XLVII/836/14 z dnia 22 września 2014 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa 

Świętokrzyskiego 
 
 

Andrzej Pruś 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr ……/21   

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia ………… 2021 r. 

 

STATUT 

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH 

 

§ 1 

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zwany dalej „Urzędem”, jest jednostką organizacyjną samorządu 

województwa utworzoną w formie jednostki budżetowej przez Województwo Świętokrzyskie. 

2. Urząd realizuje zadania wynikające z: 

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

2) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy, 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej,  

4) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych porozumień, umów. 

3. W ramach wdrażania programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich,  

w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcje określone  

we właściwych przepisach prawa oraz dokumentach programowych. 

4. Urząd może realizować inne zadania, w tym zlecone przez Marszałka lub Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego, a także z zakresu administracji rządowej na podstawie odpowiednich aktów 

normatywnych lub porozumień. 

5. Siedzibą Urzędu jest miasto Kielce. 

6. Działania Urzędu obejmują obszar Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 2 

1. Pracą Urzędu kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora oraz kierowników poszczególnych komórek 

organizacyjnych. 

2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego powołuje i odwołuje Dyrektora z zachowaniem trybu 

wskazanego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Wicedyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor. 
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§ 3 

1. Dyrektor, jako kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego. 

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały, Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizuje zadnia wskazane w przepisach prawa                              

oraz na podstawie imiennie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw. 

§ 4 

1. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora lub na jego wniosek innych 

pracowników Urzędu do załatwiania w imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania decyzji 

i postanowień w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.  

2. W zakresie zadań wynikających z programów współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka 

województwa zadania wykonuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

§ 5 

1. W ramach Urzędu funkcjonuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej będące 

wyspecjalizowaną komórką organizacyjną realizującą zadania wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek Urzędu określa Regulamin 

Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 6 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

2. Działalność Urzędu finansowana jest z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, funduszy celowych oraz 

ze środków pochodzących z innych źródeł.  

3. Podstawą gospodarki finansowej jest zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego roczny 

plan finansowy.  

4. Urząd posiada własny rachunek bankowy.  
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§ 7 

1. Nadzór nad bieżącą działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.  

2. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań  

w zakresie polityki rynku pracy. 

 

§ 8 

Zmian w Statucie dokonuje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie 

 

w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach stanowiącego załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 r. 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
i nadania mu statutu, z późniejszymi zmianami. 

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
w Kielcach i likwidacją stanowiska Wicedyrektora ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki, obecnie Dyrektor 
WUP kieruje Urzędem przy pomocy tylko jednego Wicedyrektora. Powstała konieczność doprecyzowania 
zapisów Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do stanu rzeczywistego. 

Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach obowiązujący od 2000 r. był 6-krotnie zmieniany 
kolejnymi uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

Mając na uwadze powyższe, w celu uniknięcia kolejnych nowelizacji proponuje się zmianę Statutu 
w sposób ujmujący ogólny zakres działania wojewódzkiej jednostki organizacyjnej samorządu 
województwa i wskazanie podstawowych aktów normatywnych regulujących przedmiot działalności 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Statut w syntetycznej wersji stanie się bardziej czytelny.  

Reasumując, podjęcie przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, na nadanie Statutu w brzmieniu określonym  
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, jest zasadne. 
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